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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 751 
z 8. decembra 2021 

 

k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov na dobudovanie Košickej 

futbalovej arény ako športovej infraštruktúry národného významu 

 
Číslo materiálu: 28214/2021 

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh na poskytnutie finančných prostriedkov v sume 4 mil. eur spoločnosti 

Košická Futbalová Aréna a.s. na dobudovanie Košickej futbalovej arény ako 

športovej infraštruktúry národného významu z kapitoly Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR formou príspevku na národný športový projekt 

podľa § 75 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

B. mení 

B.1. znenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 625 z 18. decembra 2019 

v znení jeho zmien schválených uznesením vlády SR č. 103 z 24. februára 

2021 pre podpredsedu vlády a ministra financií z: 

„zabezpečiť pre kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

finančné prostriedky v sume 60 mil. eur na realizáciu bodu A.1 tohto uznesenia 

nasledovne: 

a) v sume 2 mil. eur do 31. januára 2020, 

b) v sume 25,7 mil. eur do 31. marca 2021,  

c) v sume 11 mil. eur do 31. januára 2022, 

zabezpečiť pre kapitolu Úradu vlády SR finančné prostriedky za účelom 

podpory projektu „Tréneri v školách“ nasledovne: 

a) v sume 0,8 mil. eur do 31. marca 2021, 

b) v sume 0,5 mil. eur do 31. januára 2022“ 
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na: 

„zabezpečiť pre kapitolu Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR 

finančné prostriedky na realizáciu bodu A.1 tohto uznesenia nasledovne: 

a) v sume 2 mil. eur do 31. januára 2020, 

b) v sume 25,7 mil. eur do 31. marca 2021,  

c) v sume 7 mil. eur  do 31. januára 2022, 

zabezpečiť pre kapitolu Úradu vlády SR finančné prostriedky za účelom 

podpory projektu „Tréneri v školách“ nasledovne: 

a) v sume 0,8 mil. eur do 31. marca 2021, 

b) v sume 0,5 mil. eur do 31. januára 2022, 

zabezpečiť pre kapitolu Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR 

finančné prostriedky za účelom poskytnutia príspevku na projekt dobudovanie 

Košickej futbalovej arény ako športovej infraštruktúry národného významu 

v sume 4 mil. eur do 31. januára 2022”, 

B.2. znenie úlohy písmena c) bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 625 z 18. decembra 

2019 v znení jeho zmien schválených uznesením vlády SR č. 103 z 24. 

februára 2021 pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu uvedenej z: 

„c) v sume 11 mil. eur do 31. januára 2022“ 

na: 

„c) v sume 7 mil. eur do 31. januára 2022“; 

C. ukladá 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  

C.1. uzatvoriť zmluvu o poskytnutí príspevku na národný športový projekt podľa 

bodu A.1 tohto uznesenia medzi spoločnosťou Košická Futbalová Aréna 

a.s. a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 do 30. júna 2022. 

Vykonajú: podpredseda vlády a minister financií 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Na vedomie: predseda správnej rady Fondu na podporu športu 


